Zápisnica z 5. Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo konaného dňa
18.02.2019
Prítomní:
● Poslanci OZ : Gróff Peter, Ing. Peter Kardos, Lóránt Kázmér, Mária Kázmérová, Iveta
Moraveková, Arpád Varga, Zsolt Domonkos
Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Júlia Gányovicsová, ktorá privítala prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
nakoľko je prítomných sedem poslancov zo siedmich.
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ bolo uznášania schopné.
Bod č. 2 Návrh na schválenie programu rokovania
PROGRAM ROKOVANIA
Starostka predložila návrh programu rokovania :
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo SCHVAĽUJE program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veľké Blahovo nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba členov návrhovej komisie
5. Hodnotenie uplynulého obdobia
6. Prerokovanie časti odpadového hospodárstva
7. Schválenie členov komisií a ich predsedov
8. Prerokovanie možnosti vydania časopisu obce
9. Rôzne – prerokovanie došlých žiadostí a návrhov
10. Diskusia
11. Záver
Doplnenie programu rokovania o ďalšie dva body :
- žiadosť o zrušenie predkupného práva Simon J. s manželkou
- Prerokovanie zmluvy Zníženie energetickej náročnosti – kultúrny dom a materská škola
Uznesenie
Č. 5/2019/21
Obecné zastupiteľstvo Veľké Blahovo
SCHVAĽUJE
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh na schválenie programu rokovania
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba členov návrhovej komisie
5. Hodnotenie uplynulého obdobia
6. Prerokovanie časti odpadového hospodárstva
7. Schválenie členov komisií a ich predsedov
8. Prerokovanie možnosti vydania časopisu obce
9. Rôzne – prerokovanie došlých žiadostí a návrhov
10. Diskusia
11. Záver
Doplnenie programu rokovania o ďalšie dva body :
- žiadosť o zrušenie predkupného práva Simon s manželkou
- Prerokovanie zmluvy Zníženie energetickej náročnosti – kultúrny dom a materská škola
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Program rokovania bol SCHVÁLENÝ.
3. Návrh na určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starostka za zapisovateľku určila Klaudiu Lőrinczy Žigovú samostatnú referentku Obecného úradu
Veľké Blahovo. Za overovateľov zápisnice určila poslancov : Iveta Moraveková a Arpád Varga.
Uznesenie
Č. 5/2019/22
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) BERIE NA VEDOMIE
Určenie overovateľov zápisnice: Iveta Moraveková a Mária Kázmérová
a za zapisovateľku Klaudiu Lőrinczy Žigovú
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
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4. Voľba návrhovej komisie
Starostka do návrhovej komisie navrhla : Arpád Varga a Zsolt Domonkos
Uznesenie
Č. 5/2019/23
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Blahovo
a) BERIE NA VEDOMIE
Voľba návrhovej komisie : Mária Kázmérová a Zsolt Domonkos
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
5. Hodnotenie uplynulého obdobia
Starostka obce informovala prítomných o doterajších akciách, ktoré sa uskutočnili v obci :
- V mesiaci december bolo pre deti v kultúrnom dome organizovaná akcia Mikuláš, kde bolo
predstavenie pre deti z divadla Rivalda Szinház,
- 8. dec. sa uskutočnil v rímsko-katolíckom kostole adventný koncert, kde vystúpili rôzne spevácke
skupiny,
- 14. decembra sa organizoval deň dôchodcov, kde dostali dôchodcovia
zablahoželalo sa jubilejným dôchodcom ,

po 30,00 Eur, a

- na 4. adventnú nedeľu sa uskutočnila v pamätnom parku oslava, – v rámci programu vystúpil
spevácky súbor, Betlehem,, po programe , občerstvenie a nezáväzné rozprávanie sa medzi
obyvateľmi
- v januári sa uskutočnil Deň maďarskej kultúry v Padáni, kde ocenenie dostali: Kiss Katalin zo
speváckeho zboru Csillagfürt a Iveta Moraveková citaristka.
- v mesiaci január poľovníci zorganizovali v miestnom kultúrnom dome poľovnícky ples,
- 23. januára bolo zasadnutie dvoch obcí Veľké Blahovo – Vydrany ktorej témou bolo spoločné
vybudovanie kanalizácie dvoch obcí,
- 15. februára sa v materskej škôlke uskutočnil Maškarný ples pre deti
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- dňa 16. februára športový klub NAFC v Dun. Strede pri MOL aréne sa zapojil do súťaže varenia
kapusty, kde získali 3. miesto
- v mesiacoch január a február sa uskutočnili/uskutočnia členské schôdze miestnych organizácii.

6. Prerokovanie časti odpadového hospodárstva
Starostka obce informovala prítomných že najväčšou zmenou pre obec bude zmena v odpadovom
zákone a to zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach, ktoré sa týkajú všetkých
obyvateľov obce.
Starostka sa zúčastnila rokovania, kde informovali, že za skládku sa doteraz platilo 5,00 Eur od júna
2019 bude poplatok 17,00 Eur./ tona. V predchádzajúcom období, poslanci neschválili zvýšenie
poplatku za komunálny odpad. V rámci odpadového hospodárstva sme zabezpečovali pravidelný
odvoz, separáciu a likvidáciu obrovského množstva odpadu.
Ďalšou informáciou bolo, že obec nové 120 l nádoby na smeti kupuje za cenu 22,20 Eur a predáva
momentálne za 9,96 Eur. Použité 120 l nádoby na smeti kupuje obec za 18,00 Eur a predáva za
6,64 Eur. Je to veľká strata pre obec, preto navrhuje starostka predávať tieto nádoby občanom obce
aspoň za takú cenu, za ktorú obec kupuje.
Návrh : Nové 120 l nádoby na smeti predávať za 22,20 Eur a použité 120 l nádoby na smeti
predávať za 18,00 Eur
Starostka dala hlasovať vyššie uvedený bod :
Uznesenie
Č. 5/2019/24
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj plastových nádob - Nové 120 l nádoby na smeti za 22,20
Eur a použité 120 l nádoby na smeti za 18,00 Eur
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.
7. Schválenie členov komisií a ich predsedov
Starostka obce pre zriadené komisie navrhla doplniť členov a to: päťčlennú alebo trojčlennú, návrh
dala hlasovať :
Uznesenie
Č. 5/2019/25
Počet členov 5
Hlasovanie č. 5
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Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE v jednotlivých komisiách počet členov 5.
Finančná komisia a správa majetku:
Uznesenie
Č. 5/2019/26
Predseda : Zsolt Domonkos
Hlasovanie č.6: Za:6 (Moraveková, Kardos, Kázmérová, Gróff, Kázmér, Varga ) Zdržal sa : 1
(Domonkos)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedu : Zsolt Domonkos.
Uznesenie
Č. 5/2019/27
Podpredseda : Lóránt Kázmér,
Hlasovanie č.7: Za:7 (Moraveková, Kardos, Domonkos, Gróff, Kázmérová, Varga, Kázmér )
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za podpredsedu : Lóránt Kázmér.
Členovia :
Alica Zsigó, Tibor Varga a Csilla Szelle
Uznesenie
Č. 5/2019/28
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov : Alica Zsigó, Tibor Varga a Csilla Szelle.
Hlasovanie č. 8: Za:7 (Moraveková, Kardos, Domonkos, Gróff, Kázmérová, Varga, Kázmér )

Komisia Výstavby, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku
Uznesenie
Č. 5/2019/29
Predseda : Lóránt Kázmér,
Hlasovanie č.9: Za:6 (Moraveková, Kardos, Kázmérová, Gróff, Varga, Domonkos ) Zdržal sa : 1
(Kázmér)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedu : Lóránt Kázmér.
Uznesenie
Č. 5/2019/30
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Podpredseda : Zsolt Domonkos
Hlasovanie č.10: Za:6 (Moraveková, Kardos, Kázmérová, Gróff, Varga, Kázmér ) Zdržal sa : 1
(Domonkos)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za podpredsedu: Zsolt Domonkos.
Členovia :
Ildikó Lojda Szedlák, Juraj Lőrinczy a Petra Szelle

Uznesenie
Č. 5/2019/31
Hlasovanie č. 11: Za:7 (Moraveková, Kardos, Domonkos, Gróff, Kázmérová, Varga, Kázmér )
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov : Ildikó Lojda Szedlák, Juraj Lőrinczy a Petra Szelle.
Komisia Šport, kultúra a vzdelávanie
Uznesenie
Č. 5/2019/32
Predseda : Arpád Varga
Hlasovanie č. 12: Za:7 (Moraveková, Kardos, Domonkos, Gróff, Kázmérová, Varga, Kázmér )
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedu : Arpád Varga
Uznesenie
Č. 5/2019/33
Podpredseda : Peter Gróff
Hlasovanie č. 13: Za:7 (Moraveková, Kardos, Domonkos, Gróff, Kázmérová, Varga, Kázmér )
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za podpredsedu: Peter Gróff.
Členovia :
Hodosi Alexander, Csánó Ladislav, Mgr. Németh Angéla
Hlasovanie č. 14: Za:7 (Moraveková, Kardos, Domonkos, Gróff, Kázmérová, Varga, Kázmér )
Uznesenie
Č. 5/2019/34
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov : Hodossy Alexander, Csánó Ladislav, Mgr. Németh
Angéla.
Komisia Sociálne veci a správa obecných bytov
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Uznesenie
Č. 5/2019/35
Predseda : Mária Kázmérová
Hlasovanie č. 15: Za:6 (Moraveková, Kardos, Domonkos, Gróff, Varga, Kázmér ) Zdržal sa : 1
(Kázmérová)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedu : Mária Kázmérová

Uznesenie
Č. 5/2019/36
Podpredseda : Iveta Moraveková
Hlasovanie č. 16: Za:6 (Kázmérová Kardos, Domonkos, Gróff, Varga, Kázmér ) Zdržal sa : 1
(Moraveková)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za podpredsedu : Iveta Moraveková.
Členovia :
Mgr. Annamária Farkas, Pavel Pöthe, Irena Kázmérová
Hlasovanie č. 17: Za:7 (Moraveková, Kardos, Domonkos, Gróff, Kázmérová, Varga, Kázmér )
Uznesenie
Č. 5/2019/37
Obecné zastupiteľstvo s chvaľuje za členov : Mgr. Annamária Farkas, Pavel Pöthe, Irena
Kázmérová

8. Prerokovanie možnosti vydania časopisu obce
Starostka navrhla v rámci možností vydávať obecný časopis, ktorý by autorom bol p.Vincent
Lelkes, starostka upozornila poslancov OZ a následne aby hlasovali o jednotlivých otázkach :
1. otázka : Má sa vydávať obecný časopis ?
Hlasovanie č.18
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 5/2019/38
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v ydávanie obecného časopisu.
2. otázka : Aký názov by mal mať časopis ? Navrhuje názov : Nagyabonyi hírnök ?
Hlasovanie č.19
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 5/2019/39
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje n ázov obecného časopisu Nagyabonyi hírnök.
3. otázka : Koľko strán by mal mať časopis ? 8x A4 ?
Hlasovanie č. 20
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 5/2019/40
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 8 strán vo formáte A4.
4. otázka : Ako často by mal vychádzať tento časopis ? štvrťročne ? polročne ?
Hlasovanie č.21 štvrťročne :
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 5/2019/41
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aby časopis vychádzal štvrťročne.
Ďalej starostka navrhla členov, ktorí by mohli takisto pracovať, zbierať materiály k vydaniu
časopisu a to : Mgr. Angéla Németh, Lóránt Kázmér a Mgr. Gabriella Majer a dala hlasovať tento
bod :
Hlasovanie č.22
Prítomní: 7
Za: 7
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie
Č. 5/2019/42
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov k obecnému časopisu a to : Mgr. Angéla Németh, Lóránt
Kázmér a Mgr. Gabriella Majer

9. Rôzne – prerokovanie došlých žiadostí a návrhov
● Starostka obce prečítala došlé žiadosti a navrhla hlasovať o jednotlivé žiadosti :
- žiadosť Ing. Anety Ágošton : zrušenie predkupného práva
Parc. č. 1066/37 k.ú Veľké Blahovo

Uznesenie
Č. 5/2019/43
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie
Žiadosť Ing. Anety Ágošton, bytom 93001 V. Blahovo 536, o zrušenie predkupného práva na
nehnuteľnosť nachádzajúceho sa na parc. č. CKN 1066/37 (zastavané plochy a nádvoria)vo výmere
465 m2, na LV č. 1895v kat. území Veľké Blahovo.
Hlasovanie č. 23
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B./ schvaľuje
Zrušenie predkupného práva dojednaného v zmysle Kúpnej zmluvy v prospech obce Veľké
Blahovo ohľadne nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, kat. odbor na LV č.
1895, parc. Č. CKN 1066/37 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 465 m2, v kat. území Veľké
Blahovo.
Parcela č. 1066/59
Uznesenie
Č. 5/2019/44
A./ berie na vedomie
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Žiadosť Ing. Anety Ágošton, bytom 93001 V. Blahovo 536, o zrušenie predkupného práva na
nehnuteľnosť nachádzajúceho sa na parc. č. CKN 1066/59 (zastavané plochy a nádvoria)vo výmere
760 m2, na LV č. 2087 v kat. území Veľké Blahovo.
Hlasovanie č. 24
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B./ schvaľuje
Zrušenie predkupného práva dojednaného v zmysle Kúpnej zmluvy v prospech obce Veľké
Blahovo ohľadne nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, kat. odbor na LV č.
2087, parc. Č. CKN 1066/59 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 760 m2, v kat. území Veľké
Blahovo.

Parcela č. 1066/60
Uznesenie
Č. 5/2019/45
A./ berie na vedomie
Žiadosť Ing. Anety Ágošton rod. Lábodiová a manž. Erik Ágošton, bytom 93001 V.Blahovo 536,
o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť nachádzajúceho sa na parc. č. CKN 1066/60
(zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 760 m2, na LV č. 2041 v kat. území Veľké Blahovo.
Hlasovanie č. 25
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B./ schvaľuje
Zrušenie predkupného práva dojednaného v zmysle Kúpnej zmluvy v prospech obce Veľké
Blahovo ohľadne nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, kat. odbor na LV č.
2041, parc. Č. CKN 1066/60 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 760 m2, v kat. území Veľké
Blahovo.
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Parcela č. 1066/20
Uznesenie
Č. 5/2019/46
A./ berie na vedomie
Žiadosť Ing. Anety Ágošton, bytom 93001 V. Blahovo 536, o zrušenie predkupného práva na
nehnuteľnosť nachádzajúceho sa na parc. č. CKN 1066/20 (zastavané plochy a nádvoria)vo výmere
700 m2, na LV č. 2087 v kat. území Veľké Blahovo.
Hlasovanie č. 26
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B./ schvaľuje
Zrušenie predkupného práva dojednaného v zmysle Kúpnej zmluvy v prospech obce Veľké
Blahovo ohľadne nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, kat. odbor na LV č.
2087, parc. č. CKN 1066/20 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 700 m2, v kat. území Veľké
Blahovo.

Parcela č. 1066/21
Uznesenie
Č. 5/2019/47
A./ berie na vedomie
Žiadosť Ing. Anety Ágošton bytom 93001 V.Blahovo 536, o zrušenie predkupného práva na
nehnuteľnosť nachádzajúceho sa na parc. č. CKN 1066/21 (zastavané plochy a nádvoria)vo výmere
700 m2, na LV č. 2100 v kat. území Veľké Blahovo.
Hlasovanie č. 27
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B./ schvaľuje
Zrušenie predkupného práva dojednaného v zmysle Kúpnej zmluvy v prospech obce Veľké
Blahovo ohľadne nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, kat. odbor na LV č.
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2100, parc. č. CKN 1066/21 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 700 m2, v kat. území Veľké
Blahovo.

Ďalšia žiadosť p. Simona s manželkou sú parcela č. 1066/57 a 1066/58
Uznesenie
Č. 5/2019/48
A./ berie na vedomie
Žiadosť Ing. Jána Simona, bytom Ružová 178/4 Veľký Meder a manž. Ing. arch. Krisztina Simon
Szabó, bytom Stará 640/13 Veľké Meder, o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť
nachádzajúceho sa na parc. č. CKN 1066/57 a parc. 1066/58 (zastavané plochy a nádvoria)vo
výmere 760 m2, na LV č. 2094 v kat. území Veľké Blahovo.
Hlasovanie č. 28
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B./ schvaľuje
Zrušenie predkupného práva dojednaného v zmysle Kúpnej zmluvy v prospech obce Veľké
Blahovo ohľadne nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, kat. odbor na LV č.
2094, parc. č. CKN 1066/57 a 1066/58(zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 760 m2, v kat.
území Veľké Blahovo.

● Starostka obce informovala, že verejné obstaranie na Materskú školu a Kultúrny dom už
prebehlo v I. fáze, len sa zistilo, že s osobou (p. Hanesz P.) ktorý vykonal verejné
obstaranie nebola podpísaná mandátna zmluva.
Zástupca starostu Lóránt Kázmér navrhuje tieto projekty s p. Haneszom dokončiť pod prísnym
dohľadom. Ako poslanec z predchádzajúceho obdobia tvrdil, že nikto nevedel čo robí p. Hanesz
ohľadom týchto projektov, poslanci neboli informovaní.
Ďalej informovala starostka prítomných, že medzitým ešte zistila, že s firmou Epicpartner
Komárno, bola podpísaná v predchádzajúcom volebnom období - zástupkyňou starostky obce
zmluva, kde za úspešnosť projektov sa firme Epicpartner Komárno vyplatí 3% z celej sumy čo je
viac než 32.000 Eur.
Poslankyňa Iveta Moraveková vysvetlila, že si nemyslela, že 3% za úspešnosť bude taká veľká
suma.
● Ďalšia žiadosť ktorá bola riešená sa týkala výrubu 12 stromov, ktoré uvažovala za potrebné
prediskutovať s poslancami , aby o tom boli informovaní aj obyvatelia obce, ako aj budúci
investor, ktorý tam plánuje výstavbu 5 rodinných domov.
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Starostka vo svojom vyjadrení, navrhuje výstavbu iba 4 rodinných domov, cesta ktorá vedie
smerom na cintorín , tu nie je plánovaná infraštruktúra. Po predaji rodinných domov, máme také
skúsenosti, že následný obyv. budú vyžadovať vybudovanie chodníkov, VO, mikrofónu atď.
Starostka navrhla aby toto ešte bolo prediskutované.
● Starostka obce ďalej informovala poslancov , že kde boli vyrúbané minulý rok stromy, tam
tiež plánuje výstavbu 5 rodinných domov p. Gerasimov, Výsadbe stromov v tejto lokalite
zabraňuje iba prístup na jednotlivé parcely. Od investora žiadame pred začatím prác , aby
predložil zastavovacie štúdia na prediskutovanie. Stromy na túto parc. môžu byť vysadené,
nakoľko obec je tu vlastníkom od cesty cca. 10 metrov.
Lóránt Kázmér ako zástupca starostu sa prihovoril, že treba tú časť vybudovať aj s chodníkom,
zeleňou a stromami.
Obyvateľka Mgr. Petra Szelleová vyjadrila nespokojnosť s výstavbami nových domov , nakoľko
obec z týchto obyvateľov nemá žiadny úžitok.
Pán Gerasimov ako budúci investor rodinných domov sa vyjadril, že pozemky zdedil a neskôr aj
niektoré kúpil, kde plánuje aj on sám jeden dom postaviť, tiež by bol rád, ak by tam bola popri ceste
upravená zeleň a stromy, a nie je proti výsadbe nových stromov, nakoľko tá cesta je tam dosť
rušná.
● Starostka obce prečítala podané žiadosti, ktoré žiada p. poslanec Kardos, ktoré sa týkajú
pamätného parku, obecného trhoviska a vypracovania projektovej dokumentácie na
vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré žiada zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2019.
Starostka obce vyjadrila svoj názor, že v pamätnom parku už boli minulý rok vybudované pomníky,
a navrhuje aby jedna z nich bola obrátená / tabuľa spomíname/ s tým že na jednej strane s nápisom
spomíname a na druhej strane boli uvedené 3 mená /obletia antifašistického odboja/ , a takto by
obec mohla ušetriť pár tisíc eur , a nech sa pomník „ Holocaus“ vybuduje.
Poslanec Ing. Kardos sa vyjadril, že to nie je možné, treba vyhotoviť ďalší pomník do parku.
Obyvateľka obce Bc. Kristína Molnárová sa stotožnila s návrhom p. starostky, že úplne súhlasí
s názorom , netreba ďalší pomník vyhotoviť, že uvedený návrh starostky je veľmi dobrý, je
zbytočný ďalší pomník a tak sa dajú ušetriť ďalšie peniaze.
Starostka obce navrhuje aby finančná komisia prediskutovala žiadosti p. Kardosa.
Obyvatelia ďalej dokazovali ohľadom problému dažďovej vody v niektorých uliciach, ako aj na
kanalizáciu.
Zástupca starostu dal na vedomie obyvateľov obce, že boli už nejaké kroky robené ohľadom
dažďovej vody ,a na jar sa plánuje tieto problémové ulice riešiť.
Obyvateľka obce p. Koreňová vyjadrila nespokojnosť, že v cintoríne je zadná brána stále otvorená,
smeti sú všade porozhadzované, ľudia neplatia poplatok za hrobové miesta a v iných mestách
a obciach na to pozostalých hneď upozornia.
Starostka obce sa vyjadrila, že preverí túto situáciu.
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Obyvatelia bytoviek vyjadrili nespokojnosť :
- s odberom vody, nakoľko jeden obyvateľ zo spoločnej miestnosti plytvá s vodou a s el. energiou,
- plynová skriňa ktorá je v zlom stave,
- smetné nádoby určené pre bytovky 468,469,472 používajú aj iné bytovky.
Obyvateľ obce p. Janík dotazoval na Zberný dvor, starostka obce dala na vedomie, že bolo
potrebné prerobiť zameranie lokality , prepracovať projekt. dokumentáciu a tým sa to celé predĺži,
treba dať vypracovať / EIA- Posudzovanie vplyvu ŽP /, ktoré prebehne pripomienkovacím
procesom, čo je tiež časovo zdĺhavejšie, a realizácia Zberného dvora nie je možná bez podania
žiadosti na základe výzvy, pripomenula, že aj územný plán je v štádiu dokončovania.
Starostka obce Júlia Gánovicsová poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie.
Zápisnica skončená a podpísaná.

-----------------------------------------Júlia Gányovicsová
Starosta obce
Overovatelia zápisnice :
Mária Kázmérová

--------------------------------------

Iveta Moraveková

--------------------------------------

Zapisovateľka :
Klaudia Lőrinczy Žigová

--------------------------------------
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